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Al in 1999 is het idee ontstaan een film te maken om het
belang van en het plezier in wilde bijen onder de aan
dacht te brengen. John Vegt heeft met diverse documen
taires over o.a. planten, vogels en de Turfvaart laten zien
dat hij een boodschap kan overbrengen en betrokken is.
 
De film over bijen was eind 2020 klaar en heeft als titel
‘Ruimte voor bijen’. De première voor IVN Mark & Donge
met aansluitend toelichting en discussie kon vanwege co
rona niet doorgaan, maar is nu weer opgepakt.
 
Diverse mensen van  IVN, KNNV en BBC hebben een bij
drage geleverd aan de film. Behoorlijke delen van de film
zijn ook in het werkgebied van onze verenigingen ge
maakt. Herkenning maakt het toch nog wat leuker.
De vertoning staat gepland op vrijdag 14 januari in de
grote zaal in het Klooster te Bavel.
 
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.
Vertoning film 19.35 uur 20.30 Pauze
21. 00 uur Toelichting en discussie en vragen.
John Vegt: The making of -5 minuten
Aad van Diemen : wilde bijen in Breda -5 minuten
Aat Rietveld: Imkers en biodiversiteit -5 minuten
 
Consumpties voor eigen rekening.

Aankondiging film: ruimte voor bijen

foto voorpagina boven: Kaat Nobelen, Kool amethyst
foto voorpagina onder: Aad van Diemen, verstild
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Van de redactie
foto: Iris van der Vlerk  Mastbos in nevelen gehuld

IRIS VAN DER VLERK
 
Vorig jaar schreef ik in het winternummer dat het jubile
umjaar moest worden uitgesteld. Maar ook het afgelopen
jaar kwam er van het uitgestelde jubileumjaar door alle
maatregelen weinig terecht.
 
Diverse activiteiten zijn wel mondjesmaat gestart. Zo was
er weer een najaarscursus en zijn er weer wandelingen
gestart, wel met aanmelding vooraf. De spitsmuizen en
Torenvalken komen weer bij elkaar. Maar zoals het was is
het nog lang niet. Wat het nieuwe jaar ons zal brengen is
koffiedik kijken.
 
Alles valt en staat met hoe het virus zich gedraagt en de
benodigde maatregelen die dat met zich meebrengt. Dat
het virus overleeft is wel duidelijk en daarmee kom ik bij
het thema van dit nummer. Overleven! Dat woord kan je
op verschillende manieren interpreteren en iedere schrij
ver heeft er zijn eigen invulling aangegeven.

Over nakomelingen, misleiding, eekhoorn en egel in ge
sprek, overlevering, dinosaurussen en bedreigingen als
stikstof en plastic. Je leest het in deze editie, die ook nu
weer is geillustreerd met prachtige foto's.
 
Dank aan al diegenen die een bijdrage hebben geleverd
door iets te schrijven voor deze editie en voorgaande uit
gaven. We ontvingen eveneens weer vele prachtige foto’s.
Natuurlijk bedanken we hen ook voor alle inzendingen. De
redactie hoopt het volgende jaar weer op jullie bijdragen
te mogen rekenen.
 
Rest ons hierbij alle lezers, artikelschrijvers en fotografen
sfeervolle feestdagen toe te wensen en een groen, gezond
en een inspirerend 2022.
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40 jaar lid
MARJAN HORN
 
In november werd Hannie thuis in het IVN-zonnetje
gezet. Gezien haar mindere mobiliteit koos Hannie er
voor om thuis ‘geridderd’ te worden. Het mooie bijbeho
rende IVN-ereteken werd opgespeld. Een bloemattentie
en een kleine gedichtenbundel met het thema GELUK,
vielen bijzonder goed in de smaak.
 
Maar liefst 40 jaar lid zijn, dat haalde heel wat herinne
ringen boven. Toen Hannie lid werd van IVN, kreeg ze
steeds meer belangstelling voor de natuur.
 
In 1987 ging ze de gidsencursus volgen. De cursusmap
kwam op tafel en zelfs haar ‘afstudeerwerkstuk’ Het Lies
bos was van zolder gehaald. De cursus had haar heel wat
kennis opgeleverd, maar zelfstandig gidsen bleek minder
haar ding. Wel heeft ze veel geassisteerd.
 
Na een fikse valpartij met de fiets zoekt Hannie nu voor
zichtig weer de natuur op. Een korte, kleurrijke herfst
wandeling geeft haar energie. Zo blijft Hannie, als een
echte IVN-er, de natuur een warm hart toedragen.
Namens het bestuur mag ik Hannie nog veel mooie IVN-
jaren toe wensen.

50 jaar lid
MARJAN HORN
 
Begin december werd Jan Vrinten door Beppie Verhage
en ondergetekende in een uitgebreid zonnetje gezet, met
koffie en gebak, een boek en bloemattentie en natuurlijk
de gouden IVN-speld. 50 jaar is Jan inmiddels IVN’er en
hij heeft zijn sporen als gids meer dan verdiend. Veel
IVN’ers noemen hem ‘Jantje’ met alle respect en hij
draagt die titel met ere.
 
Jan volgde als een van de eersten de gidsencursus en heeft
er in de loop der jaren heel wat gidskilometers opzitten.
Lachend vertelde hij dat hij ten opzichte van lange colle
ga’s heel wat extra stappen moest zetten. Dat stappen
zetten gaat Jan nu minder goed af, een valpartij leverde
hem een gebroken heup op en een rollator houdt hem
voortaan op de been.
 
Het gidsen is voorbij, maar zijn interesse in de natuur be
slist niet en neuzen in prachtige natuurboeken is ervoor
in de plaats gekomen. Aan spraakwater heeft Jan nog
steeds geen gebrek.
 
Hij gidste voor IVN Mark & Donge, voor Ken en Geniet in
Dongen en begeleidde jeugdgroepen in de Loonse en Dru
nense Duinen. Na het vastleggen op de gevoelige plaat
van dit feestelijke moment, namen we afscheid!
Namens het bestuur wensen we Jan het allerbeste.
 
 
 

foto: Marjan Horn jubilaris Hannie Janssen van de Heuvel

foto: Marjan Horn Jubilaris Jan Vrinten
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Nakomelingen
AAD VAN DIEMEN
Over leven en sterven
 
Bij overleven denken we al gauw aan iets stoers: een
overlevingstocht als het over mensen gaat. Overlevings
technieken en strategieën bij dieren. Bijvoorbeeld de
winterslaap van beren, het overschakelen op ander voed
sel bij mezen: van insecten naar zaden, waartoe de hele
stofwisseling moet worden omgezet. Maar zelfs bij deze
laatste voorbeelden zal niet iedereen aan ‘overleven’
denken. Zij reserveren de term voor iets bijzonders. Er
wordt het hoofd geboden aan een buitengewoon voorval
als een ramp of langdurig zware omstandigheden.
 
Dit ontneemt wel het zicht op een ander verschijnsel: na
melijk dat sterven veel meer voorkomt dan overleven.
Sterker nog: het komt zoveel vaker voor dat we het door
gaans niet eens overleven noemen. Een zalm legt 26.000
eitjes per keer en sterft daarna. Een kabeljauw kan wel 25
jaar oud worden en legt vanaf zijn vierde jaar eieren: tot 1
miljoen per keer. Bedenken wij dat in een stabiele omge
ving maar twee nakomelingen groot hoeven te worden om
dezelfde populatie kabeljauwen of zalmen te houden. Een
middelgrote Amerikaanse eik heeft gemiddeld per jaar
3.750 eikels heeft iemand geteld. Reken zelf uit hoeveel
dat er zijn in een heel eikenboombestaan.

foto: Aad van Diemen Patersbos

 
Tegenover elk individu dat zich voortplant, staat in de
natuur in veel gevallen een enorm massale sterfte. ‘Die
hebben het niet gered’ zeggen we dan. Het is duidelijk dat
sterven veelal jong sterven is. Leven dat maar net is be
gonnen en dan stopt, kun je niet betichten van een gebrek
aan overlevingsinstinct of overlevingsvaardigheden. We
beseffen dat blind toeval hier de grote rol speelt.
 
Bij mensen ligt dat wat anders. Ook wij zijn sterfelijk,
maar liever niet zo jong en massaal en aan blind toeval
hebben we een hekel. Niettemin als je kinderen het leven
schenkt, schenk je ze ook het sterven.
Dank u wel papa en mama.
 
Dit jaar was er weer familiedag. Bij adellijke families
wordt nogal eens opgegeven van de bloedlijn die wordt
doorgegeven. Wij stammen af van … iets uit 1500. Mijn
broer en ik hebben ooit de stamboom uitgeplozen van
onze vader en moeder.
 
Wij hebben onze familieleden ook de volgende rekensom
voorgehouden. Je kinderen hebben de helft van je genen.
Je kleinkinderen een kwart. De achterkleinkinderen één
achtste. De kinderen daarvan nog 6,25 %. Op dit punt ben
je vier generaties verder. Zeg voor het gemak 100 jaar en
in de genensoep van de nakomelingen zijn jouw genen
een verwaarloosbaar aantal.
Grappig is dat niemand er bij stilstaat dat dit ook geldt
voor jezelf. Jij bent per definitie ook niemands zuivere af
stammeling. Die bestaan niet bij kruisbestuiving.
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Egel en
eekhoorn
MARCEL ELSHOUT
 
In de winter gaat de egel in vrijwillige  ‘lock-down’   
Als je, in deze corona-tijd, waar sommige mensen nagel
studio’s of kappers missen, in de gelegenheid bent om
een mooi natuurlijk stekje te bezoeken kan je soms iets
bijzonders tegenkomen. Daar waar herfstbladeren een
mooi tapijtje vormen en waar stevig gewortelde bomen
hun stevige voeten in de aarde hebben, opgroeien zonder
hulp van pedicure en zonder bezoek aan ‘kappers’.
 
Zoals ook mensen hun territorium-gesprekken voeren op
allerlei niveaus, doen planten en dieren dat onderling ook.
Ook zij benaderen de werkelijkheid heel serieus, maar ook
met humor en wijsheid, maar je moet wel goed kunnen
luisteren.  Als ‘luistervinkje’ hoorde ik het volgende ge
sprekje aan tussen egel en  eekhoorn.
 
Territorium
Je kan me de hoogste boom in
Sprak de eekhoorn tegen de egel
Stekelig riposteerde de egel
Beste eekhoorn, daar hoog is jouw domein
Maar wees bewust en toch bescheiden
Elk wezen is anders uit- en toegerust
Ik hou me liever op de vlakte
 

foto: Joop van Riet

foto: Kaat Nobelen

Daarna zocht de egel een mooie plek onder een grote hoop
bladeren, zijn hartslag reguleerde hij/zij  in een langza
mer tempo, evenals de ademhaling, alles om de energie
afgifte op peil te houden met het oog op de winterse kou,
een vrijwillige intelligente lock-down. 
 
Virussen zullen ongetwijfeld onderling ook wel pittige
strategische discussies voeren, maar om die te decoderen
en te ontraadselen, moet je wellicht toch wel hele grote
oren hebben. Ik wens U allen ondanks alles veel wijsheid,
wellicht een beetje minder noodgedwongen gezamenlijke
sociale gezelligheid, maar ook veel herfstige opwekkende
‘bladmuziek’ en winterse rustgevende stilte in een na
tuurlijke omgeving, met het vooruitzicht op straks steeds
lichter wordende lentedagen.

foto: Linda van den Heuvel
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Overleven
AAT RIETVELD                
 
Leven is een groot onderwerp. Zelfs over overleven raken
we niet uitgedacht. Overleven van individuen en soorten
is fenomenaal. En wat een verscheidenheid aan vormen.
 
Overleven van soorten gaat eigenlijk over voortplanting.
Zonder nakomelingen zou zelfs de Sequoia, de boom die
het eeuwige leven lijkt te hebben, als soort niet overleven.
Ik kreeg van mijn dochter een paar kleine plantjes met de
naam Kalangoë diagremontiána. Zij overleeft door aan de
bladen jonge plantjes te laten groeien die er af vallen. Als
ze in de aarde vallen schieten ze wortel en zijn dus een
nieuwe plant. De soort is gered. Gelukkig overleven niet
alle individuen. De wereld zou binnen de kortste keren vol
staan met deze plant.
 
Overleven van individuen betekent dus gelukkig niet
overleven van ALLE individuen. Er zou van de biodiversi
teit niets overblijven. Denk maar eens aan onze konijnen.
Ze kunnen wel vier nesten met soms wel 10 jonge lieve
konijntjes per jaar krijgen. Bas Haring betoogt dat als al
deze konijnen blijven leven en zich voortplanten er dan
over 5 jaar op elke vierkante meter van onze aarde 100
konijnen rond springen. Hoewel, springen met zo veel ….
En er moeten tenslotte ook kampioen overlevers zijn.
Maar daarover later.
 
Insecten zijn slechte overlevers. In de afgelopen jaren zijn
heel veel soorten uitgestorven maar ook 75% van de indi
viduen, de biomassa. Ergens in het verleden ging het om
vergelijkbare aantallen. Er sloeg een meteoriet in en weg
was een groot deel van het leven. In één klap. En dat was
de schuld van niemand. Gelukkig missen we de dinosau
russen niet meer. Dus even wachten en we missen de in
secten en de vogels die van insecten leven niet meer. Wij
zijn gewend geraakt aan een leven zonder dino’s. Volgen
de generaties raken gewend aan een wereld zonder insec
ten, vogels, enz. Een wereld arm aan biodiversiteit.
 
De oorzaak van deze rampspoed ligt bij een absolute
kampioen overleven, de homo sapiens. Deze soort levert
een prestatie die ongekend is in de natuur. De biodiversi
teit holt achteruit maar de gemiddelde levensduur van de
individu ‘homo sapiens’ kan wel eens groeien naar 100
jaar. Onze jonge kinderen worden al de ‘100 jaar-genera
tie’ genoemd. Petje af voor deze soort. Een flexibele geest
in een sterk lichaam. Geen insecten en geen vogels.
 
Onze geest is zo flexibel dat we er aan gewend raken. Over
het feit dat we iets kunnen doen om het tij te keren heeft
de hele wereld het in Glasgow gehad. Het resultaat was
dat alleen de voorzitter bij zijn slotverklaring in tranen
uitbarstte. Zich schamend over het resultaat. De rest ging
naar huis …. ‘we hebben ons best gedaan’.
 

Rutte heeft wel drie keer achter elkaar ‘actie, actie, actie’
gezegd. Maar, als troost, we missen de dino’s toch niet.
Alles went. Misschien is dat wel de leidende filosofie:
‘alles went’.
 
Gelukkig zijn er nog soorten en individuen die stug vol
houden. Denk aan de konijnen. Ondanks de grote verlie
zen blijven ze doorgaan met OVERLEVEN. Net als de Ka
langoë diagremontiána. Die slaan gewoon de moeilijke
fase van bloemvorming, bestuiven, zaad produceren over.
Ze zijn de plant van de toekomst. Voortplanten zonder de
hulp van bestuivende insecten. De profeten onder de
planten. Ze weten het al. Eens komt er een tijd dat er geen
insecten meer zijn. Je hebt dus niets meer aan bloemen.
Lang leve de ‘viviparus’, ook voor planten !!!
 
Dat laat de imker zich niet gezeggen. Hij blijft gewoon
doorgaan met het verzorgen en vitaal houden van de bij
envolken. En zich inzetten voor een gezonde leefomge
ving van wilde bijen en andere insecten. Tot dat er geen
planten met bloemen meer zijn. Alleen maar varens en
paardenstaarten. Misschien komt dan ook de dinosaurus
weer terug. Dat is pas een schrikbeeld voor de homo
sapiens. Er kunnen namelijk dinosauriërs zijn die dol zijn
op de homo sapiens. Daar zijn er zo veel van. Elke dag
meer dan genoeg te eten.
 
Zou homo sapiens kunnen uitsterven, net als veel insec
ten nu ??? Maar dan is ook het beroep ‘bijenhouden’ uit
gestorven. Voor mij een reden te meer om toch maar in
‘actie, actie, actie’ te  blijven komen. Als we allemaal een
‘reden’ hebben ….. wie weet. Wordt de volgende generatie
biodivers 100 jaar.

foto: Rob Frieswijk
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Foto: Hannie van de Roer Overlevingsvormen in een boom

foto: Jacques Peters Overwinterende Kieviten en Goudplevieren in Zeeland
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Herinnering
EMMY BLOK
 
Begin november is Jan Theunissen overleden. Jan werd
na zijn gidsendiploma in 1985 direct lid van onze cursus
werkgroep. De eerstvolgende gidsencursus in ’86-‘88
was hij mentor van een groepje gidsen in opleiding.
 
Jan is vele jaren kernlid van de cursuswerkgroep geweest
en is in die zin mede verantwoordelijk voor de grote uit
bouw van het cursuswerk binnen IVN Mark& Donge. Toen
nog IVN Breda. Zijn grote interesse was de heemkunde en
via hem hebben we nadrukkelijk kennis gemaakt met veel
zaken die in die wereld spelen. Het onderwerp toponie
men werd door hem onderdeel van onze gidsenopleiding.
 
Naast het echte cursuswerk hebben we binnen de cursus
werkgroep heel goede herinneringen aan de surpri
seavonden die we steevast begin december hielden. Echt
heel originele surprises, die menig lachsalvo teweeg
brachten, wist hij te maken. En veel gidsen hebben tijdens
hun opleiding te maken gehad met het belletje wat Jan
steevast liet rinkelen ten teken dat het ‘5-minuten-
praatje’ ten einde moest zijn.
 
In 2012 na een gezellig met de groep bereidde maaltijd
namen we afscheid. Jan wilde wat meer tijd steken in zijn
heemkunde-passie en in de familie. De laatste jaren liet
zijn gezondheid hem jammer genoeg wat in de steek.
 
Twee jaar geleden nog ontmoette ik bij toeval Jan, die op
de fiets zijn rondje in zijn favoriete bos Surae aan maken
was. Daar genoot nog steeds met regelmaat van en hij
vond het belangrijk om langs de route die hij fietste het
zwerfafval op te ruimen.

Op de foto: Jan tijdens de surprise avond 2006

Op de foto: Jan, kokend voor de cursuswerkgroep 2008

 

Wat hebben we veel ondernomen en beleefd in die 27 jaar
dat Jan hier actief was. Er zijn uiteraard talloze herinne
ringen en die blijven!

Tuinvogels
Tuinvogeltelling 2022
 
Welke vogel won het vorig jaar? Landelijk en per buurt
kan je de resultaten terugzien op de website van de tuin
vogeltelling, interessant.
 
In onze straat is er door 86 mensen geteld en de kauw
staat bovenaan. Niet verwonderlijk, want de kerk staat
bijna in onze achtertuin en daar verzamelen ze dagelijks
massaal! De koolmees doet het hier ook niet onverdien
stelijk. Landelijk heeft in 2021 de huismus gewonnen, dat
is goed nieuws want die soort vloog erg achteruit!
 
Op 28, 29 en 30 januari kan je weer een nieuwe poging
wagen en meedoen aan de jaarlijkse tuinvogeltelling. Je
kunt je nu alvast aanmelden dan ontvang je behalve
herkenningstips de gratis Special Vogels Voeren (pdf), en
bovendien wat vogelweetjes en praktische tuin- en voer
tips in je mailbox.
 
Veel plezier en succes gewenst!
Zie:  www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling er valt
nog veel meer te lezen op deze site.
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Misleidend!
AAT RIETVELD
 
Diverse onderzoeken tonen aan dat niet alle planten met
het predicaat ‘bijenvriendelijk’ dat ook zijn. In diverse
tuincentra kan men planten kopen waarin gewasbe
schermingsmiddelen zijn gevonden.
 
Zelfs als gewasbeschermingsmiddelen door de kweker
worden gebruikt op (nog) niet-bloeiende planten bete
kent dit niet dat bijen (en andere insecten) hier geen
schade kunnen oplopen. Ook het blad van de plant wordt
door insecten bezocht, b.v. om het water van de ochtend
dauw te drinken. In dat water zitten dan dus middelen
ook de door de huidmondjes van het blad zijn uitgeschei
den. Zo komen insecten dus in aanraking met de gewas
beschermingsmiddelen ook al halen ze geen nectar en
stuifmeel van de plant.
 
Goede insectenplanten die nectar en stuifmeel produceren
zijn planten waarvan de bloem nog meeldraden en een
stamper heeft, niet al te ver zijn doorgekweekt en zo dicht
mogelijk bij de oorspronkelijke bloemvorm zijn gebleven.
Dus zoveel mogelijk ‘planten van hier’.

foto: Aat Rietveld Misleidend

Wat de verdere adviezen aangaat toont de foto een tuin
centrum met humor. Waarschijnlijk heeft een medewer
ker van het tuincentrum tegen een scholier met een bij
baantje gezegd: ‘Kijk jij of er nog ergens plek in de winkel
is om deze coniferen ergen neer te zetten.’
 
En jawel hoor, de scholier vond nog een mooie plek. In de
bak ‘planten met nectar en stuifmeel zijn heerlijk voor
bijen’. Zo deze klus ook weer geklaard.
'Baas, wat moet ik nu gaan doen'? Ja, misschien is een
leescursus een optie !!!
 

JOOP VAN RIET
 
Overleeft het Ulvenhoutse Bos?  Dat lijkt vanzelfspre
kend. Zo’n bos dat al sinds de vroege middeleeuwen
groeit en bloeit als drassig ‘broekbos’* zal ook onze
eeuw wel overleven.
 
In Levende Natuur van Jac. P. Thijsse schrijft boswachter
Schermbeek van in 1903 hoe hij ’s middags daar zijn ‘
bammetje’ zat te eten. Met boven hem een luid zingende
nachtegaal! Het is gelukkig nooit een echt productiebos
voor de Limburgse kolenmijnen geweest. Het heeft de
zwaarste Europese beschermingsstatus van Natura-2000.
Toen een vóór-, vóór, vorig provinciebestuur twee jaar
terug opperde om vanwege de stikstof problemen die sta
tus er maar af te halen, brachten 4000 petities de gede
puteerden snel op andere gedachten! Dat is ook  goed om
te overleven!
 
Een andere vraag is of de natuur zelf zal overleven. Want
de harde cijfers zijn onthutsend. Bij de natuur van het Ul
venhoutse Bos horen vooral de zeldzame soorten als Witte
Rapunzel, Knikkend Nagelkruid en ook de bekendere Bos
anemoontjes. Alle drie soorten die in Nederland maar net
in dit gebied voorkomen. Schaars in Nederland en zelfs in
Europa, vandaar de status van Natura-2000 gebied.

Het Ulvenhoutse Bos
 
Maar juist met die soorten gaat het slecht. De oppervlakte
aan Bosanemonen neemt af. De hele zeldzame Witte Ra
punzel en Knikkend Nagelkruid zijn in de laatste dertig
jaar hier met bijna negentig procent afgenomen. Zo sterk
zelfs dat gevreesd wordt voor het voortbestaan van de po
pulatie. Daarom worden er nu grootschalige vernattings
maatregelen door o.a. Staatsbosbeheer uitgevoerd, zoals
goed te zien is aan de draglines en grondverzet bij de
Broekloop (Geersbroekse- en Valkenburgseweg).
 
Omdat de Rapunzel en Nagelkruid door ‘inteelt’ bijna
geen eigen kiemkracht meer hebben, is er zelfs begonnen
met het opkweken en versterken met plantjes van ‘buiten’
in de gemeentelijke kassen van Breda. Dat is een soort van
noodzakelijke reanimatie om voor overleven te zorgen.
 
Ondertussen wordt elk herstel bedreigd door een onzicht
baar gevaar van buiten en dat is de stikstofdepositie.
Rondom het Ulvenhoutse Bos staan dichtbij in de vier
omringende ‘bron’ gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze
en Rijen en Alphen-Chaam een tiental grote ‘Piekbelas
ters’ die met hun ammoniak de natuur van het Ulven
houtse Bos in een soort wurggreep houden. Allemaal op
basis van vergunningen uit het verleden.

10 WINTER EDITIE 2021



Natuurlijk bestaan er maximum normen voor ammoniak,
zowel voor de uitstoot per bedrijf als voor de neerslag op
de natuur in het bos. In het verleden werd voor vergun
ningen de uitstoot alleen per bedrijf bekeken, maar niet
naar het totaal van de neerslag op Natura-2000 Ulven
houtse Bos. Die is nu veel hoger dan de wettelijke ‘Kriti
sche Depositie Waarde’, zodat om als gezond bos te over
leven, die neerslag met zeker de helft omlaag moet.
 
Rechterlijke uitspraken dwingen daartoe. Nu maar hopen
dat de aanpak van kabinet (die over vele miljarden voor
sanering praat), provincie en gemeenten snel oplossingen
gaat geven. Gemeenten kunnen helpen door met ruimte
lijke maatregelen bedrijven nieuwe en duurzame toe
komstperspectieven te bieden. Het wordt wel hoog tijd,
want alleen met beademing overleeft de natuur van het
Ulvenhoutse Bos niet.
 
* Zie Riet Pijnappels & Hans van Engen. Natuur in de Ba
ronie, met andere ogen. Blz 122.

foto: Ronald Bloemen

foto: Richard Gladdines, Jan van Gent.Tijdens 'n tocht van Neeltje Jans naar zee: 

Een Jan van Gent met plastic in zijn bek, plastic dat
rondom zijn bek verstrikt zit.
Nog zo'n bedreiging in overleven voor vele soorten: de
plastic soep. In natuurgebieden, in zee en rivieren. Laten
we hopen dat naast het niet meer aanbieden van plastic
tassen, de actie statiegeld op petflesjes al een volgende
stap in de goede richting is. (Redactie)
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Overlevering 
JOOP VAN RIET
 
Er was eens een burgemeester van Breda en die heette …
Guljé. Net als ik natuurlijk nooit van gehoord? 
Toch heeft hij bestaan, maar wel meer dan een eeuw ge
leden. Hij was rond de eeuwwisseling veertien jaar bur
gemeester van Breda van 1893 tot 1907. In de tijd dat de
vesting van Breda ontmanteld werd. Dus met allerlei
nieuwe ruimtelijke perspectieven.
 
Hij bevorderde (volgens internet) allemaal zinnige din
gen. Onder andere de aanleg van het Wilhelminapark en
zijn streven naar ‘groene boulevards’, die hij van Brussel
kende. Daarom is er ook een laan in Breda naar hem ge
noemd: de Burgemeester Guljélaan. Die natuurlijk bijna
niemand weet te vinden?
 
Die laan ligt in Ruitersbos vlakbij het Mencia de Mendoza
Lyceum en halverwege de sportterreinen van S.A.B.
(Voetbalvereniging Sint Anna Boys) in het noorden en
Sprint in het zuiden. Zo komen we waar we wezen moeten
voor een leuke natuurlijke toekomstige ontwikkeling in
Breda. Die nu nog verscholen ligt achter een monumenta
le boerderij. Met daar weer achter aan de Aa of Weerijs de
oude manege voor de paarden van de ME (Mobiele Een
heid). Die manege is al lang niet meer in gebruik. Als zo
iets leeg staat komen er vanzelfsprekend allerlei plannen
van projectontwikkelaars.
 
Zo werden we als werkgroep Leefomgeving van Natuur
plein er ook bij betrokken. In grote lijnen was het stand
punt dat hier een grote kans lag om de oost oever van de
Aa of Weerijs nu ook natuurlijk te gaan inrichten, zoals bij
een EVZ (Ecologische verbindingszone) hoort. Dan is het
lang stil, maar een paar jaar later komt er plots een plan
van B&W dat er verrassend goed uitziet (zie kaartje).

Langs de Aa of Weerijs komt een lange groene natte zone
van het SAB terrein tot aan Sprint. Met een landschappe
lijke aankleding met boomhagen en herstel van de natuur.
Dat wordt een mooie aansluiting op de overkant van de Aa
of Weerijs met het Zaartbos, waar de Galloways hun na
tuurwerk doen. De manege wordt uiteraard gesloopt en er
komen ook wandelpaden. Een wezenlijk onderdeel zullen
aan de Ruitersboszijde vier grote woningen aan de Burge
meester Guljélaan zijn. De opbrengst daarvan is voor de
financiering van sloop van de ME stallen en het natuur
herstel. Het hele plan ziet er goed en mooi uit en past in
de wensen van de natuurverenigingen, zoals ons IVN
Mark & Donge. Breda zal weer een stukje groener worden,
zoals ook Burgemeester Guljé lang geleden al nastreefde.
Zo zal hier natuur gaan overleven, met zijn naam als deel
van een Bredase overlevering.   
          

IVN Mark & Donge
vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid
 
Informatie over lidmaatschap, contributie
en/of aanmelden voor lidmaatschap via website:
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge
zie onder lidmaatschap en contributie. Adreswijziging en
opzegging: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl
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